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TLAČOVÉ VYHLÁSENIE
24. 10. 2014
Dňa 23. 10. 2014, na záver mimoriadneho valného zhromaždenia ako najvyššieho
orgánu našej spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., sa konala tlačová
konferencia venovaná predbežnému opatreniu Okresného súdu Trenčín, na základe
ktorého vodovodná a kanalizačná sieť v majetku našej spoločnosti Trenčianske vodárne
a kanalizácie, a.s. naďalej ostáva v prevádzke súkromnej spoločnosti Trenčianska
vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Akcionármi našej spoločnosti sú výhradne obce a mestá z Trenčianskeho regiónu, pričom na
uvedenej tlačovej konferencii vystúpili takmer všetci zúčastnení zástupcovia obcí a miest (t.j.
akcionári) so spoločným vyhlásením, ktorým vyjadrili svoju názorovú jednotu v tejto vážnej
situácii.
Po spomínanom valnom zhromaždení a tlačovej konferencii, chce naša spoločnosť
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej "TVK") médiám a verejnosti prezentovať
nasledovné stanovisko.
Spoločnosť TVK je už viac ako pätnásť rokov vlastníkom väčšiny vodovodnej a kanalizačnej
siete v Trenčianskom regióne. Túto sieť ako náš majetok doteraz spravovala súkromná
spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (ďalej "TVS") na základe zmluvy o
nájme vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry. Naša spoločnosť TVK túto zmluvu
súkromnej spoločnosti TVS riadne vypovedala, pričom zmluva stráca platnosť 31. 10.
2014.
Výpoveď zmluvy súvisí v prvom rade s Európskou komisiou schválenými podmienkami
realizácie takzvaného "veľkého projektu", ktorý je spolufinancovaný z kohéznych fondov EÚ,
ktorý priniesol do regiónu investície vo výške cca 60 mil. Eur, a ktorý nám tak umožnil
realizovať rekonštrukcie čističiek odpadových vôd a dobudovanie vodovodov a kanalizácií v
regióne.
Naša spoločnosť TVK vyhlasuje, že je plne pripravená prevziať prevádzku svojej vlastnej
vodovodnej a kanalizačnej siete k plánovanému termínu 1. 11. 2014. Disponujeme potrebným
personálnym, materiálnym aj technickým vybavením, a takisto všetkými oprávneniami od
príslušných štátnych orgánov. Proces prípravy na prevzatie siete bol a je transparentný a
Ministerstvo životného prostredia ani Okresný úrad ako príslušné štátne orgány dodnes
nevzniesli žiadnu námietku či obavu voči miere našej pripravenosti a schopnosti našu vlastnú
sieť prevádzkovať.
Domnievame sa, že Okresný súd Trenčín o predbežnom opatrení, ktoré nám zabraňuje sieť k
1.11.2014 prevziať do vlastnej prevádzky, rozhodol na základe úplne nepravdivých a
účelových argumentov súkromnej spoločnosti TVS, ktoré absolútne nezodpovedajú
skutočnosti. Preto sme v tejto veci podali odvolanie, v ktorom všetky tvrdenia vyvraciame a
naše argumenty dokladujeme príslušnými dokumentami a oprávneniami. Zároveň podávame
podnet na disciplinárne konanie, Žiadosť predsedovi Okresného súdu o dohľad nad
dodržiavaním povinností sudcu konať nezaujato, nestranne a bez zbytočných prieťahov v
konaní, a nakoniec aj trestné oznámenie.
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Takisto sa domnievame, že konanie a argumentácia súkromnej spoločnosti TVS sú účelové a
podmienené najmä ekonomickým záujmom spoločnosti TVS, ktorá ako súkromná akciová
spoločnosť tým, že prestane byť nájomcom našej vlastnej siete, prichádza o 87 - 92% svojich
príjmov.
Zároveň chceme upozorniť na to, že predbežné opatrenie súdu umožňuje súkromnej
spoločnosti TVS ostať nájomcom na našej vlastnej sieti v situácii, kedy nám súkromná
spoločnosť TVS dlhuje na nájomnom za posledné dva štvrťroky 1.920.000,- Eur, vytvára
podľa nášho názoru špekulatívne pohľadávky voči našej spoločnosti a domnievame sa,
cielene vytvára situáciu tak, aby našu spoločnosť dostala pod neúnosný finančný tlak.
Ako spoločnosť, ktorej vlastníkmi sú obce a mestá týmto vyhlasujeme, že občania našich obcí
a miest sa nemôžu stať rukojemníkmi v právnom spore dvoch právnych osôb. Hoci súd
vydaním predbežného opatrenia spôsobil stav právnej neistoty, my sa budeme správať tak, že
nikdy neurobíme kroky, ktoré by občanov finančne alebo akokoľvek inak mohli poškodiť.
Pevne veríme, že súd sa k tejto veci postaví s plnou vážnosťou a s vedomím, že hrozí
významná škoda, ktorá môže mať dopad na celý región - a to ohrozenie eurofondov a
budovania infraštruktúry. Veríme, že bude konať bez prieťahov, a zváži všetky dôkazy, ktoré
preukazujú našu pripravenosť na prevádzku vodovodnej a kanalizačnej siete, ktorá je už viac
ako 15 rokov našim majetkom.
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